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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

پرونده

در طول دوران دف��اع مقدس، ایران عالوه 
بر دش��من متجاوز، باید با ش��یطنت های 
مجام��ع بی المللی نیز می جنگید. ش��ش 
روز پس از ش��روع جنگ، در حالی که دو 
لشکر عراق در 12 کیلومتری اهواز بودند، 
ش��ورای امنیت یک��ی از بی خاصیت  ترین 
قطعنامه های خ��ود را تصوی��ب کرد. این 
قطعنامه صرفاً از دو طرف می خواست که 
آتش بس برقرار کنند، در حالی که چندین 
هزار کیلومتر از خاک کشورمان در اشغال 

دشمن بود.
تا پایان دفاع مقدس، شورای امنیت چند 
قطعنام��ه دیگر نیز به تصویب رس��اند که 
یکی از بهتری��ن آنها، قطعنام��ه 598 در 
تیرماه 1366 بود. بسیاری از صاحب نظران 
بر ای��ن باورند که اگ��ر ای��ن قطعنامه در 

همان س��ال اول جنگ تصویب  می شد، به 
احتمال قوی تحمیلی تا هشت سال طول 

نمی کشید. 
در س��ال 66 هم که قطعنامه 598 تصویب 
ش��د، ایران ن��ه آن را رد کرد و ن��ه پذیرفت. 
مش��کل روی دو بند قطعنامه بود که اشاره 
می کرد ابتدا بای��د آتش بس برقرار ش��ود و 
سپس متجاوز تعیین شود. ایران بیم داشت 
که اگر فشار در جبهه ها را پایان دهد، هیچ گاه 
متجاوز تعیین نشود یا اگر هم شد، ایران را به 

دروغ مسبب آغاز جنگ اعالم کنند.
در هم��ان ماج��رای قطعنام��ه 598 هم 

می بینیم که برای ای��ران تعیین متجاوز و 
تنبیه آن بسیار مهم بود.

 اصاًل اس��تراتژی ورود به خاک دشمن در 
سال 1361 و پس از فتح خرمشهر نیز یک 
پایش تنبیه متجاوز بود، ولی سازمان ملل 
به رغم شواهد بسیار واضح، تا سال 1370 
و پس از حمله عراق ب��ه کویت صبر کرد و 

سپس به آغازگر بودن عراق اعتراف کرد.
اما چرا س��ازمان ملل نمی خواست به این 
راحتی ها به تجاوزگری عراق اعتراف کند؟ 
دلیل این موضوع در همان نکته ای اس��ت 
که باعث شد ورود ایران به خاک عراق در 
س��ال 1361 به یک فاجع��ه بین المللی از 
س��وی امریکا و متحدانش تبدیل شود! در 
حالی که از حدود دو سال قبل عراق هزاران 
کیلومتر از خاک ایران را در اشغال داشت 

و حتی یک قطعنامه الزام آور برای خروج او 
از متصرفاتش صادر نشد.

 ابرقدرت ها به هیچ عنوان نمی خواس��تند 
یک نظام ایدئولوژیکی مانند نظام اسالمی 
ایران که اس��الم انقالبی را ترویج می کرد، 
در یک جنگ بزرگ خود را پیروز یا حداقل 
به ح��ق معرفی کن��د. از ای��ن رو اعتراف 
به تجاوزگری ای��ران برای س��ازمان های 
بین الملل��ی تح��ت نف��وذ ابرقدرت ها کار 

سختی بود.
به ه��ر روی در 18 آذر 1370 که بیش از 
یک س��ال از حمله عراق به کویت و سپس 
جنگ اول خلیج فارس می گذش��ت و در 
حالی که ص��دام یک ش��به از متحد غرب 
به بزرگ ترین دش��منش تبدیل شده بود، 
سازمان ملل به تجاوزگری عراق در جنگ 
با ایران اعتراف کرد. به تب��ع این اعتراف، 
عراق باید خسارات وارده به ایران را جبران 
می کرد اما حتی در این موضوع نیز سازمان 
ملل کویت و خانواده های غربی حاضر در 
این کش��ور در زمان حمله عراق را اولویت 
داد و ابتدا عراق باید به آنها غرامت پرداخت 
می کرد و سپس به ایران. امری که تاکنون 

نیز محقق نشده است.

گزارش »جوان« از تشييع پيکر شهيد مدافع حرم محمدرضا بيات که پيکرش به تازگی شناسايی شده است

اعتراف دیرهنگام
 به یک امر بدیهی

18 آذر 1370 معرفی عراق به عنوان مسئول آغازگر جنگخوش آمدی بچه محل

استراتژی ورود به خاک دشمن در 
سال 1361 و پس از فتح خرمشهر 
يک پايش تنبيه متج�اوز بود ولی 
سازمان ملل به رغم شواهد بسيار 
واضح، تا سال 1370 و پس از حمله 
عراق به کويت صبر کرد و س�پس 
به آغازگر بودن عراق اعتراف کرد

  عليرضا محمدی
»خوش آمدی بچه محل « جمله ای اس�ت 
ک�ه روی بنر ه�ا و تصاوي�ر ش�هيد مدافع 
حرم محمدرضا بيات در تش�ييع پيکرش 
به چش�م می خورد. محمدرض�ا )علی( از 
بچه های بسيجی منطقه 17 تهران موسوم 
به دارالش�هدای تهران است. منطقه ای در 
جنوب غ�رب تهران که در دف�اع مقدس و 
ديگر حوادث انقالب و پ�س از آن، بيش از 
4 هزار شهيد داده اس�ت.امروز پنج  شنبه 
11 آذر، خيابان ش�هيد قربانی که به ميدان 
جليل�ی )مح�ل س�کونت پدری ش�هيد( 
منتهی می ش�ود، مملو از جمعيتی اس�ت 
که می خواهند يکی از بچه های محله شان 
را تش�ييع کنند. من که خودم س�ال ها در 
اين محله زندگ�ی ک�رده ام، برايم عجيب 
اس�ت چرا ت�ا ام�روز محمدرضا بي�ات را 
نمی ش�ناختم. يا او را در ميدان�ی که بارها 
از آن عبور کرده ام، ت�ا به حال نديده بودم!

   
   سيل جمعيت

جمعی��ت به قدری اس��ت که می��دان جلیلی و 
خیابان های اط��راف آن کاماًل پر اس��ت. چنین 
جمعیتی نمی تواند تنها متعل��ق به این منطقه 
باشد. شاید از دیگر نقاط تهران هم دوستداران 
شهدا خودشان را به دارالشهدای تهران رسانده اند. 
چند س��ال پیش که برای اولین بار با پدر شهید 
بیات گفت وگو کردیم، پسرش به تازگی مفقود 
شده بود. محمدرضا اواخر سال 94 به سوریه رفت 
و اوایل سال 95 در اطراف حلب به شهادت رسید 
و مفقود شد. آن زمان که با پدر شهید گفت وگو 
کردیم، آن قدر فرزندش مظلوم واقع شده بود که از 
دیدن ما و گفت وگویی که می خواستیم با او انجام 
بدهیم، خوشحال شد. اما حاال سیل جمعیت به 
قدری است که به مظلومیت و گمنامی این شهید 

خط بطالنی کشیده است.
   شهدای محله

روی وس��یله نقلیه ای که قرار است پیکر شهید 
را حمل کند، تصاویر دیگر شهدای مدافع حرم 
منطقه 17 نقش بس��ته است. از شهید حمیدی 
گرفته تا شهید عسگری و چند شهید افغانستانی 
لشکر فاطمیون که آنها نیز جزو بچه های همین 
محله به شمار می آمدند و حاال همگی با عنوان 
شهید مدافع حرم، تصاویرش��ان کنار هم نقش 

بسته و به سیل جمعیت نگاه می کنند.
طبق برنامه، تش��ییع آغاز می شود. مقصد کوتاه 
است. از میدان جلیلی به میدان ابوذر )فالح( و از 
خیابان 20 متری ابوذر تا مسجد ناظریه که شهید 
بیات به عنوان یک بس��یجی و جوانی مذهبی، 
در این مس��جد فعالیت داشته است. دوشادوش 
جمعیت راه می افتم. خیابان شهید قربانی که دو 
میدان ابوذر و جلیلی را به هم وصل می کند، شاید 
کمی کمتر از یک کیلومتر طول داشته باشد. در 
حالی که ابتدای جمعیت به میدان ابوذر رسیده، 

هنوز انتهای جمعیت در میدان جلیلی است.
   خاطره 9 دی

این جمعی��ت را که می بینم، ی��اد 9 دی 1388 
می افتم. آن روز برای تهیه گزارشی از خانه خارج 
ش��ده بودم که در میدان ابوذر ب��ا خانواده هایی 
روبه رو ش��دم که پای پیاده قصد رفتن به میدان 
انقالب را داشتند. این مردم از این منطقه جنوب 
شهری س��ال های نه چندان دور 4هزار فرزند و 
برادر و پدر خود را برای اعتالی انقالب داده بودند 
و اکنون می رفتند تا بار دیگر از انقالب ش��ان در 
برابر فتنه دیگری دفاع کنند. حاال و در تش��ییع 
پیکر یک ش��هید مداف��ع حرم، ب��ار دیگر مردم 
دارالش��هدای تهران کمر همت بس��ته بودند تا 

حماسه دیگری خلق کنند.
   سال های جنگ

در میدان ابوذر که فضای بازتری دارد، نماز میت 
شهید خوانده می شود. یادم است وقتی که کودک 

بودم، همیش��ه این میدان پر از تصاویر شهدایی 
بود که آن س��ال ها در جبهه ه��ای دفاع مقدس 
آسمانی  می شدند. تصاویر ش��هدا مرتب عوض  
می ش��د! بچه های محله یکی پس از دیگری به 
جبهه می رفتند و یکی پس از دیگری به شهادت 
می رسیدند. ش��هید می آوردند و عکس شهدای 
بعدی جایگزین ش��هدای قبلی  می شد. شوخی 
نیس��ت! یک محله نه چندان بزرگ در گوشه ای 
از تهران، یکه و تنها به اندازه کل یک تیپ 4هزار 
نفره شهید داده بود. شهدایی مثل داوود جعفری، 
غالمحس��ین بهبودی، علی قربانی، محمدرضا 
خوشبخت، برادران یاری، عظیم دانشور، غالمرضا 
کریمی، محس��ن ببری، محمدرضا شهس��وار 
حقیقی و... جوان ها و مردان بس��یاری که از آن 
روز ها در دف��اع مقدس راهی جبهه ها ش��دند و 
اکنون جوانان نس��ل های بعدی، ب��از به جبهه 
دفاع از حرم رفتند و تعدادی نیز در آنجا آسمانی 

شدند.
   مشهد شهدا

بعد از نماز و سخنرانی، جمعیت به سمت مسجد 
ناظریه حرکت می کند. نکته جالب در خصوص 
میدان ابوذر این اس��ت که در ضلع ش��رقی آن، 
زیارتگاهی وجود دارد که محل شهادت چند نفر 
از بسیجی ها و پاسدارهای این منطقه است. آنها 
که طی حادثه ای در دهه 60 به شهادت رسیدند، 
اکنون زیارتگاه کوچکی دارند که در کنار خیابان 

ابوذر برای شان درست شده است.
از میدان ابوذر تا مسجد ناظریه راه زیادی نیست. 
اینجا بهتر می شود ابعاد جمعیت را تخمین زد. 
شاید به 7 یا 8 هزار نفر برسد. یا حتی 10 هزار نفر. 
پیش خودم فکر می کن��م این مردم که با چنین 
اشتیاقی شهدای شان را بدرقه می کنند و باز هم 
خون می دهند، الیق بی مهری برخی از مسئوالن 
نیستند که تنها به فکر رانت خواری و سوءاستفاده 

از بیت المال هستند.
   حضور آقا!

به مقابل مس��جد جام��ع ابوذر که می رس��یم، 
جمعیت برای دقایقی از حرکت می ایستد. این 
مسجد محل جانبازی مقام معظم رهبری در سال 
1360 است. ششم تیرماه آن سال، ایشان برای 
سخنرانی به این مسجد آمده بودند که یک بمب 
داخل ضبط صوت کنار جایگاه سخنران گذاشته 
می شود و لحظاتی بعد انفجار صورت می گیرد. 
قدیمی های محله هنوز این حادثه را به یاد دارند. 
جالب است تیر س��ال 60 اولین و آخرین باری 
نبود که مقام معظم رهبری به این محله آمدند. 
ایشان در اسفند سال 1396 و در جریان شهادت 
محمدعلی بایرامی از ش��هدای فتن��ه دراویش 
گنابادی نیز به منزل پدر این ش��هید در خیابان 
شهید شهسوار حقیقی آمدند و دیداری با خانواده 

شهید داشتند.
   راه بی پايان

پس از اندکی توقف مقابل مسجد ابوذر، جمعیت 
می رود تا ب��ه مقصد نهایی خود یعنی مس��جد 
ناظریه برسد. از آنجا باید پیکر شهید به بهشت 
زهرا منتقل ش��ود. فقط خدا می داند این مردم 
چند بار عزیزان شهیدش��ان را در همین مسیر 
تش��ییع کرده و به گلزار ش��هدای بهشت زهرا 
منتقل کرده اند. محمدرضا )علی( بیات یکی دیگر 
از بچه های منطقه شهیدپرور 17 تهران است که 
روی دست های بچه های محله اش تشییع شده و 

به منزل آخرتش منتقل می شود.
در گوشه ای از مراسم، سه پسر نوجوان را می بینم 
که تصاویر ش��هید بیات را در دست دارند و کنار 
هم ایستاده اند. شاید روزی آنها نیز قدم در همان 
راهی بگذارن��د که محمدرضا رفته بود و ش��اید 
محمدرضا نیز وقتی که کوچک بود، مثل همین 
نوجوان ها در تشییع پیکر شهدای دیگر حضور 
پیدا کرده بود. قافله سرخ اباعبداهلل)ع( در مسیر 
حق طلبی و جهاد با جبهه استکبار، راه بی پایانی 
در پیش دارد. هر از گاهی بانگ جرس این کاروان 
به گوش می رسد. خوب گوش کن! شاید روزی 
نوبت به من و تو هم برسد که همنوا با صدای آن 

به پیش برویم...

»خوش آم�دی بچه مح�ل « جمله ای 
اس�ت که روی بنر ها و تصاوير ش�هيد 
مدافع حرم محمدرضا بيات در تشييع 
پيکرش ب�ه چش�م می خ�ورد. امروز 
پنج  شنبه 11 آذر، خيابان شهيد قربانی 
که ب�ه ميدان جليلی )محل س�کونت 
پدری ش�هيد( منتهی می شود، مملو 
از جمعيتی است که می خواهند يکی 
از بچه های محله شان را تشييع کنند

در گوشه ای از مراسم، سه پسر نوجوان 
را می بينم که تصاوير ش�هيد بيات را 
در دست دارند و کنار هم ايستاده اند. 
شايد روزی آنها نيز قدم در همان راهی 
بگذارند که محمدرضا رفته بود و شايد 
محمدرضا نيز وقتی ک�ه کوچک بود، 
مثل همين نوجوان ها در تشييع پيکر 
ش�هدای ديگر حضور پيدا کرده بود

   غالمحسين بهبودی
18 آذر 1370 عراق از سوی سازمان ملل به عنوان مسئول و آغازگر جنگ تحميلی 
معرفی شد. اين اتفاق باعث خوشحالی مردم ايران شد و حتی رسانه های آن زمان 
در اين خصوص ب�ه تبليغات پرداختن�د و آن را يک پيروزی برای ايران به ش�مار 
آوردند. به واقع هم اعتراف سازمان ملل به تجاوزگری عراق بعثی يک پيروزی برای 
ايران بود، اما فراموش نکنيم سازمان ملل در زمانی به اين مسئله اعتراف کرد که 
يک سال قبل عراق با حمله به کويت، ميانه خود با امريکا و غرب را برهم زده بود!
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خانم مهناز شایس��ته از خوانندگان صفحه ایث��ار و مقاومت 
مطلبی ارسال کرده است. به گفته خودشان تا قبل از خوابی که 
از شهید ابراهیم هادی دیدند و این مطلب را به همین مناسبت 
نوشتند، خیلی با فضای ایثار و شهادت مأنوس و آشنا نبودند.

مردی که جنس زمینی نداشت
اما شانه هایش خون داشت!

آمد به خوابم در سحر
گفت  ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده!

نمی دانستم کیست و چیست...

با لبخندی شاخه گلی داد و گفت:
دردت را بگو... صدایم کرده ای

آشنا بود برایم انگار که سال ها پیش دیده بودمش
 ولی باز در خواب پیش خودم گفتم:

آقا! ما کجا و شما کجا
ما که با خوبان جهان همرنگ نبوده ایم

لبخندی زد و گفت: ولی شما عاشق حضرت زهرا)س( بوده اید
     

استخوان و پالک
قهرمانان سرزمین من پیچیده الی پاکت 

با چند استخوان و پالک می آیند
هزار سال سکوت و ایستاده به احترامت کم است قهرمان

که فرشتگان ایستاده در انتظارت کف می زنند
چه زیباست برای تو چشیدن شهد شهادت

گمنام به نام تو نیست بعد این در فرهنگ
لغات من: تو قهرمان تاریخ این خاکی برادر...

ولیشماعاشقحضرتزهرابودهای
  گل واژه 


